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14. december 2015 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 
Mail: almenbolig@uibm.dk 

 

Svar til høring om Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 

og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital og 

kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske 

merinvesteringer m.v.) 
 
 
 
Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale og for 
muligheden for at afgive høringssvar herom. 
 
Generelt 
Arkitektforeningen finder det veldokumenteret, at der sker en øget social 
opdeling i landets største byer, hvilket kræver et strukturelt, boligpolitisk 
greb at imødegå. En del af dette er at øge kommunernes mulighed for at 
opføre almene boliger.   
 
Arkitektforeningen mener, at man med politiske krav til byggeriet kan og bør 
accelerere omstillingen til et lavemissionssamfund, og her er stigende krav i 
bygningsreglementerne og totaløkonomiske rentable merinvesteringer i 
højere energistandarder end bygningsreglementet foreskriver et effektivt 
redskab.  
 
 
2.1 Forlængelse af perioden med nedsat grundkapital for almene 

boliger og nedsat kapitalindskud for støttede friplejeboliger 

Forlængelsen af den midlertidige nedsættelse af den kommunale 
grundkapital til almene boliger fra 14 pct. til 10 pct. frem til den 31. 
december 2018 fremstår for Arkitektforeningen som et godt tiltag, idet det 
øger kommunernes tilskyndelse til at opføre almene boliger. Der er stor 
efterspørgsel på betalelige boliger i storbyen, idet tusindvis af disse 
forsvinder fra det private lejemarked, som følge af moderniseringer og 
sammenlægninger. Samtidig er der, som nævnt, en stigende social opdeling i 
de største byer (jf. bl.a. publikationen Fællesskaber i forandring fra 
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Tænketanken Byen 2025, s. 51), hvilket afføder et stigende behov for 
blandede boliger, som vil kunne imødegås af alment boligbyggeri. 
 
Alment boligbyggeri er af en skala, der påvirker den økonomiske aktivitet i 
samfundsøkonomien, hvorfor der desuden må skeles til behovet for aktiv 
konjunkturpolitik. Dermed kan det være nødvendigt at justere 
procentsatsen, fx for at stimulere beskæftigelsen i byggebranchen under en 
lavkonjunktur. I en sådan situation kunne en procentsats på omkring 7, som 
tidligere har været anvendt, anbefales. 
 
Arkitektforeningen finder det positivt, at forhøjelsen af 
kreditinstitutbelåningen fra 84 til 88 pct. af anskaffelsessummen forlænges 
tilsvarende. 
 
Det angives i lovforslagets bemærkninger, at det bliver billigere at opføre nye 

friplejeboliger i 2017 og 2018. Arkitektforeningen bakker op om forslaget, og 

anser behovet for billige plejeboliger som stærkt stigende, som følge af den i 

finanslovsforslaget foreslåede nedsættelse af boligydelsen for pensionister, i 

form af et loft over maksimal husleje. I denne forbindelse stiller 

Arkitektforeningen sig til rådighed for rådgivning om principper for 

opførelse af billigere plejeboliger. 

 

2.2 Revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer 

 

Arkitektforeningen bifalder, at det foreslås, at kravet til den energistandard, 

der som minimum skal opnås i forbindelse med totaløkonomiske 

merinvesteringer, forhøjes, således at byggeriet skal opfylde kravene for den 

frivillige energiklasse bygningsklasse 2020.  

 
Det nævnes i bemærkningerne, at det fortsat vil være et krav, at tiltagene er 
totaløkonomisk rentable. Arkitektforeningen antager, at man i den 
forbindelse vil tage udgangspunkt i den model for totaløkonomi ved 
energirenoveringer i almene boliger2, som Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter præsenterede i oktober 2014, idet ikke regnemetoder alle 
nødvendigvis medregner alle positive effekter af energirenovering m.m.  
 

Arkitektforeningen finder det klogt, at loven, for at opfylde ordningens 

forudsætning om, at der ikke ydes støtte til merinvesteringer, foreslår, at 

udlændinge-, integrations- og boligministeren løbende kan regulere 

beboerbetalingsprocenten i forhold til den forventede udvikling i rente og 

inflation. Det vil ikke være rimeligt at fortsætte en model, der medfører en 

overbetaling fra beboerne til staten.  

 

 

 

                                                             
1 http://www.mbbl.dk/sites/mbbl.dk/files/dokumenter/publikationer/taenketanken_byen_2025.pdf.  
2 http://mbbl.dk/sites/mbbl.dk/files/dokumenter/publikationer/rapport_-

_totaloekonomivaerktoejet_i_praksis.pdf  
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2.3 Sammensætning af Center for Boligsocial Udviklings 

bestyrelse 

 

Arkitektforeningen har forståelse for, at man ikke længere ønsker 

dobbeltrepræsentation fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, 

hvorfor et af dets medlemmer i stedet udpeges efter indstilling fra 

Beskæftigelsesministeriet, idet beskæftigelsesindsatsen bør være i fokus i 

den boligsociale indsats. Arkitektforeningen vil i forbindelse med det 

boligsociale område nævne de positive erfaringer, særligt internationalt, ved 

strukturel, arkitektonisk omdannelse af socialt udsatte boligområder, jf. 

rapporten ”Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte 

boligområder3”, som Arkitektforeningen og Københavns Kommune 

publicerede i 2014.  

Med de afgivne bemærkninger takker Arkitektforeningen for muligheden for 
at afgive høringssvar, og stiller sig til rådighed for eventuel uddybning eller 
rådgivning i forbindelse med de nævnte perspektiver og publikationer. 

 

Med venlig hilsen 
 
Annette Blegvad 
Leder af Politik & Analyse 
Akademisk Arkitektforening 

                                                             
3 http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1237_eEzOPo0NjX.pdf  


